UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
Adresa: Alba Iulia

BAROUL ALBA

str. Teilor, nr. 15, Jud. Alba
Cod fiscal:4331589

E-mail:

CONSILIUL BAROULUI ALBA

Web : wvyrru. barou-alba ro

Telefon: 0258 812905

HOTARAREA nr.8
Din 30.01.2013
pentru organizarea adunlrii generale ordinare a Baroului Alba la
d,ata de 2 martie 2013
Avdnd in vedere prevederile art. 53 rap. la art. 52 din Legea nr. 5L/L995 privind
organizarea 5i exercitarea profesiei de avocat, republicatS, rap. la art. 66 gi art. 67 din Statutul
profesiei de avocat;
in temeiul art.73 alin. 3 din Statutul profesiei de avocat;
Consiliul Baroului Alba adopti prezenta hotirdre:

Art. 1. Stabilegte data linerii adundrii generale a membrilor Baroului Alba, de 2 martie
2OL3, cu incepere de la ora:9,30, in Sala ,,Lux" din Complexul ,,Mercur" din Alba lulia, str.
Vasile Alecsandri, nr. 58, jud. Alba.

Art. 2. Cuv6nt de deschidere:
- prezintd av. Rus loan - Decanul Baroului Alba
Cuv6ntul invitatilor la adunarea generald pe probleme ale colabordrii in infiptuirea
actului de justif ie.
Ordinea de zi a aduniriigenerale este urmitoarea:
a) Raportul de activitate a consiliului gi decanului; de gestiune curenti gi de gestionare a
patrimoniului baroului in anul 2OI2:
- prezinti av. loan Rus - Decanul Baroului Alba;
b) Raportul Comisiei de cenzori privind verificarea activititii de gestiune curenti 5i
gestionare a patrimoniului Baroului Alba in anul 2OL2:
- prezinti av. Savu Mihalea - pregedintele comisiei;
c) Proiectul Hotdrdrii privind descircarea consiliului cu privire la activitatea gi gestiunea
sa in anul 2OI2:
- prezinti av. Rus loan - Decanul Baroului Alba;
d) Proiectul bugetului de venituri gi cheltuieli al Baroului Alba in anul 20L3:
- prezinti av. Rus loan - Decanul Baroului Alba;
e) Proiectul Hot5rSrii privind pregitirea profesionalS a avocatilor definitivi din Baroul
Alba in anul 2013:
- prezintd av. Boer Armand - Prodecanul Baroului Alba;
f) Proiectul Programului de activitSli al Baroului Alba in anul 2OL3:
- prezinti av. Rus loan;
g) Alegerea delegafiilor BarouluiAlba la Congresul Avocalilor din data de 29 -30 martie
2013;

h)

Diverse.

Art. 3. Avocalii cu drept de a participa la 5edinla adunirii generale pot face propuneri pentru
completarea ordinii.de zi, care vor fi depuse in scris la secretariatul baroului pdni celtdrziu in
data de 25 februarie 20L3.

Art. 4. Pentru intocmirea documentelor care vor fi prezentate de decan 5i de gi de consiliul
baroului se constituie urmitoarele colective de lucru:
1-) Colectivul pentru redactarea Raportului de activitate a consiliului 5i a decanului, de
gestiune curenti gi de gestiune a patrimoniului Baroului Alba in anul 2012 gi a
Proiectului hoti16rii de descircare a Consiliului Baroului Alba pentru activitatea gi
gestiunea sa in anul 2OL2:

2)

3)

- av. Rus loan - decan;
- av. Boer Armand - prodecan;
- av. Jidveian Olga - consilier;
- av. Popa Maria - consilier;
Colectivul pentru redactarea Proiectului Bugetului de venituri 5i cheltuieli al Baroului
Alba in anul 2013:
- av. Rus loan - decan;
- av. Baco Doina - consilier;
- av. Scutea Doina - consilier.
Colectivul pentru redactarea Proiectului de hoti16re privind pregitirea profesionalS
continui a avoca!ilor definitivi din Baroul Alba in anul 2013, precum gi a Proiectului de
hoti16re privind activitdtile barouluiin anul 2Ot3:
- av. Boer Armand - prodecan;
- av. Costinag Marius - consilier;
- av. Culcea Alexandra Delia - consilier;
- av. Bleahu Victor - consilier;
- av. Jurj Liliana - consilier.

Art. 5. in 5edinla din 27 februarie 2013 Consiliul baroului va dezbate 5i aproba documentele
care vor fi prezentate in adunarea generalS a membrilor baroului din 2 martie 2013.

Art.6.in vederea organizirii aduniriigenerale

se constituie

urmitorulcolectiv de organizare:

- av. Rus loan - decan;
- av. Boer Armand - consilier;
- av. Jidveian Olga - consilier;
- av. Costinag Marius - consilier;
- av. Popa Maria - consilier;
- av. Scutea Doina - consilier;
- av. Baco Doina - consilier;
tI
- av. Jurj Liliana - consilier; VL
- av. Bleahu Victor - consilier/ / /
- av. Culcea Alexandra - consilier; /
- av. CSlugir Adnana - consilier. ,0

Art.7. Convocarea adundrii generale a membrilor baroului se va face prin afigare la sediul
baroului, la sediile serviciilor de asisten!5 judiciari din Alba lulia, Aiud, Blaj, Cdmpeni gi Sebeg,
prin publicare in ziarul ,,Unirea", prin e-mail la toli avocalii, precum 5i prin afigare pe pagina
de internet a baroului, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilitS, prin grija decanului, a
secretarului baroului gi a gefilor serviciilor de asisten!5 judiciarS.

Art. 8. La deschiderea lucririlor adunirii generale a membrilor baroului vor fi invitali

sd

participe reprezentanti din partea Cur!ii de Apel Alba lulia, Tribunalului Alba, Parchetului de
pe ldngi Curtea de Apel Alba lulia, Parchetului de pe l6ngi Tribunalul Alba, Serviciului
Teritorial Alba lulia al D.N.A., Serviciului Teritorial Alba lulia al D.l.l.C.O.T., Penitenciarului
Aiud, Camerei Notarilor Publici Alba lulia, Colegiului Consilierilor Juridici Alba, Camerei
Executorilor Judecdtoregti Alba lulia, consiliului Filialei Alba a c.E.c.A.R.

Art. 9. 1) Potrivit art. L47 alin. 2 din Statutul Casei de Asigurdri a Avocatilor din Rom6nia,
aprobat de Congresul Avocalilor din L5 - 16 iunie 2012, adunarea generalS a membrilor
Filialei Alba a C.A.A. va avea loc la aceeagi dat5, dupi adunarea generalS a membrilor
Baroului Alba.
2) Decanul Baroului Alba va incuno5tinfa in scris Consiliul de Administralie al Filialei
Alba a C.A.A in legdturi cu data tinerii adunirii generale a membrilor baroului gi cu obliga!ia
de a lua m5surile necesare de pregitire gi organizare in aceeagi zi a adunirii generale a
membrilor filialei
3) Decanul Baroului Alba va solicita Consiliului de administratie al Filialei Alba a C.A.A
si transmiti Consiliului Baroului Alba, pSnd cel tArziu la data de 15 februarie 2013, proiectul
bugetului de venituri gi cheltuieli, precum gi cheltuielile de investilii ale filialei pentru anul
2013.
,

Art. 10.1) Dupd linerea adunirii generale a membrilor baroului gi adunirii generale

a

membrilor Filialei Alba a C.A.A. se organizeazi Sirbitoarea Mirligorului gi a Zilei Femeii;
2) Cheltuielile pentru organizarea adundrii generale, a Sdrbitorii Mirligorului gi a Zilei
Femeii se suportd din fondurile Baroului Alba, in limita a 40 lei/persoani.

Art. 11. Prezenta hotir6re se pdstreazi in dosarul cu hotirdri adoptate de Consiliul Baroului
Alba in anul 20L3, se publici pe pagina de internet a baroului, se comunici tuturor avocatilor
prin e-mail, prin grija secretarului baroului.

Art. t2. Prezenta hotir6re poate fi contestati la Consiliul U.N.B.R. in termen de
afi5area pe pagina de internet a baroului.

PRODECAN
Av. Boer M

Av. Costinag Marius Adrian
Av. Culcea Alex
Av. Jidveian
Av. Jurj Liliana Mariana
Av. Popa Maria
Av. Scutea Doina
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